
WARSZAWA
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym 
    2 szkolenia - 08.09.2011r. oraz 21.11.2011r.
l Wprowadzenie - przepisy prawne regulujące problematykę 
    nadzoru inwestorskiego.
l	Rodzaje obiektów i robót, przy których ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego jest obligatoryjne.
l	Wymagania formalne warunkujące możliwość wykonywania funkcji in-

spektora nadzoru inwestorskiego.
l	Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikające 

z ustawy Prawo budowlane:
- deklaracja o objęciu funkcji;
- kontrola zgodności realizacji robót z projektem, przepisami 
  i wiedzą techniczną;
- współpraca z nadzorem autorskim;
- kontrola jakości robót (Polskie Normy, specyfikacje techniczne);
- wymogi systemu dopuszczenia do obrotu i stosowania 
  wyrobów budowlanych;
- odbiory robót;
- obmiary robót w zależności od rodzaju wynagrodzenia 
  w umowie o roboty budowlane;
- rozliczenia finansowe robót.

l	Możliwości rozszerzenia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskie-
go, koordynator, inżynier kontraktu, inwestor zastępczy.

l	Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego.
l	Nadzór nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków.
l	Odpowiedzialność karna, cywilna, zawodowa i dyscyplinarna inspektora 

nadzoru inwestorskiego.
l	Umowa o nadzór inwestorski - zasady ustalania wynagrodzenia.

2. Kierownik budowy lub robót budowlanych w procesie budowlanym    
    2 szkolenia – 03.10.2011r. oraz 01.12.2011r.
l	Wprowadzenie - przepisy prawne regulujące zasady powoływania kie-

rownika budowy lub robót.
l	Wymagania formalne warunkujące możliwość wykonywania funkcji kie-

rownika budowy lub kierownika robót.
l	Podstawowe obowiązki kierownika budowy, wynikające z ustawy Prawo 

budowlane:
- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- deklaracja o objęciu funkcji;
- prowadzenie realizacji robót z projektem, przepisami 
  i wiedzą techniczną;
- współpraca z nadzorem autorskim;
- kontrola jakości robót (Polskie Normy, specyfikacje techniczne);

- system dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych;
l	Elementy umów o roboty budowlane:

- obowiązek informowania o przeszkodach w rozumieniu 
  art. 651 ustawy Kodeks cywilny;
- obmiary robót w zależności od rodzaju wynagrodzenia 
   w umowie o roboty budowlane;
- rozliczenia finansowe robót.

l	Możliwości rozszerzenia obowiązków kierownika budowy.
l	Prawa kierownika budowy.
l	Kierowanie robotami budowlanymi przy obiektach wpisanych do reje-

stru zabytków.
l	Odpowiedzialność karna, cywilna, zawodowa i dyscyplinarna kierowni-

ka budowy.

3. Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w świetle Prawa 
Budowlanego (Kontrole okresowe i książka obiektu budowlanego) 
– 2 szkolenia - 17.10.2011r. oraz 06.12.2011r.
l	Zakres obowiązywania ustawy Prawo budowlane, podstawowe, istotne 

dla zarządcy nieruchomości pojęcia używane w procesie budowlanym, 
znaczenie przepisów techniczno –budowlanych, ich zakres obowiązy-
wania i możliwości odstępstw przy realizacji przebudów i remontów.

l	Dokumentacja techniczno – prawna obiektu budowlanego przejmowa-
nego w zarząd.

l	Obowiązki właścicieli i zarządców budynków, wynikające z ustawy Pra-
wo Budowlane:

  - utrzymywanie obiektów w należytym stanie technicznym, wymogi 
ustawowe i uregulowania rozporządzenia wykonawczego MSWiA z 
16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania 
budynków mieszkalnych;

- kontrola sprawności budynku i jego instalacji wewnętrznych;
- funkcje kontrolne organów nadzoru budowlanego;
- wymagania formalne w stosunku do osób dokonujących okresowych 

kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych;
- prowadzenie książki obiektu i dokumentacji eksploatacyjnej obiektu;
- postępowanie przy zagrożeniu bezpieczeństwa konstrukcji i przy ka-

tastrofie budowlanej.
l	Świadectwa efektywności energetycznej budynków i lokali – nowy wy-

móg obowiązujący od roku 2009.
l	Wyłonienie firmy projektowej, projekt budowlany – skład zakres i forma, 

zatwierdzanie projektu w pozwoleniu na budowę, dokumentacja projek-
towa wymagana przez przepisy dotyczące zamówień publicznych.

l	Ewentualne decyzje administracyjne poprzedzające wniosek o po-
zwolenie na budowę, katalog obiektów i robót wymagających decyzji 
o pozwoleniu na budowę, możliwość etapowania inwestycji, procedury 
odwoławcze, zgłoszenie wykonywania robót, zawiadomienie o plano-
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wanym rozpoczęciu robót, pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlane-
go.

l	Podstawowe obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego – in-
westor, projektant, kierownik budowy.

l	Nadzór nad robotami budowlanymi - podstawowe informacje n/t nadzoru 
inwestorskiego, sytuacje skutkujące obowiązkiem powołania inspektora 
nadzoru, zasady zatrudnienia i wynagrodzenia inspektora, obowiązki 
inspektora nadzoru.

l	Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych, wymogi formalne, pro-
wadzenie dokumentacji budowy, dziennik budowy i tablica informacyjna 
budowy.

l	Możliwość wprowadzania, w trakcie realizacji, odstępstw od projektu 
budowlanego, nadzór autorski i ustawa o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych.

l	Samowola budowlana – pojęcie, okoliczności postępowania urzędowe-
go, uchylenie pozwolenia na budowę, pozwolenie na wznowienie robót, 
opłaty legalizacyjne, konsekwencje dla uczestników procesu budowla-
nego.

l	Ogólne dodatkowe zobowiązania zarządcy obiektu budowlanego uzna-
nego za zabytek na mocy przepisów ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami. Projektowanie robót budowlanych 
w odniesieniu do obiektu zabytkowego lub podlegającego ochronie 
konserwatorskiej. Tryb wydawania pozwoleń konserwatorskich na pro-
wadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym wpisanym do 
rejestru zabytków lub położonym na obszarze objętym ochroną konser-
watorską.

l	Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
l	Odpowiedzialność karna zarządcy nieruchomości.

4. Projektant w procesie budowlanym 
   - 2 szkolenia - 03.11.2011r. oraz 19.12.2011r.
l	Wprowadzenie – projektant, jako uczestnik procesu budowlanego, pod-

stawowe przepisy prawne regulujące kwestie projektowania budowlane-
go. 

l	Wymagania formalne warunkujące możliwość wykonywania funkcji pro-
jektanta.

l	Podstawowe obowiązki projektanta, wynikające z ustawy Prawo budow-
lane:
- opracowanie projektu budowlanego i zapewnienie 
  jego technicznego skoordynowania;
- sporządzenie informacji do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- uzgodnienia projektu budowlanego wymagane odrębnymi przepisami;
- obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego;
- zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego;
- oświadczenie o kompletności projektu.

l	Możliwości rozszerzenia obowiązków projektanta:
- dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wymagane 
  w sferze zamówień publicznych, opracowanie kosztorysu 
  inwestorskiego; 
- uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na budowę.

l	Projektowanie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
l	Obowiązki i prawa projektanta w trakcie realizacji robót objętych pro-

jektem, kwalifikacja istotności zamierzonych odstępstw od projektu bu-
dowlanego.

l	Elementy umów o prace projektowe w budownictwie.
l	Rękojmia i gwarancja dotycząca dokumentacji technicznej.
l	Odpowiedzialność karna, cywilna, zawodowa i dyscyplinarna projektan-

ta.
l	Dyskusja podsumowująca, pytania uczestników.

5. Wyroby budowlane.

6. Wentylacja.
l	Wentylacja naturalna – zasada działania, wytyczne i wymagania projek-

towe, wady działania, błędy;
l	Wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna z odzyskaniem ciepła 

- zasada działania, wytyczne i wymagania projektowe, przegląd rozwią-
zań technologicznych;

l	Wentylacja hybrydowa – zasada działania, wytyczne i wymagania pro-
jektowe, przegląd rozwiązań technologicznych.

7. Budynki pasywne.
8. Źródła finansowania działalności gospodarczej.
9. Uwarunkowania podjęcia działalności gospodarczej.
10. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
11. Eurokod 4 – konstrukcje zespolone stalowo – betonowe.
12. Eurokod 5 - konstrukcje drewniane.

13. Eurokod 6 - konstrukcje murowe.
14. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym.
15. Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce.
l	Wprowadzenie: źródła prawa; rola orzecznictwa organów odwoławczych 

i sądów administracyjnych.
l	Zakres obowiązywania Kpa - charakterystyka poszczególnych postępo-

wań uregulowanych w Kpa.
l	Organy: organy wyższego stopnia i naczelne; właściwość; wyłączenie 

pracownika lub organu w praktyce – przykłady rozstrzygnięć.
l  Uczestnicy postępowania:

-  strona - pojęcie, praktyczne problemy w ustalaniu kręgu stron, 
   konsekwencje pominięcia strony  w postępowaniu;
- pełnomocnik strony – czy może nim być spółka prawa handlowego 
   (np. zarządca nieruchomości)?
- organizacja społeczna (czy w tej grupie należy także ujmować 
  fundacje?);
- następstwo prawne.

l	Postępowanie w sprawie administracyjnej prowadzone według Kpa – ze 
wskazaniem problemów napotykanych w praktyce:
-  wszczęcie postępowania (w tym kwestia zawiadomienia 
   o wszczęciu postępowania i powodujący praktyczne problemy 
   regulamin doręczania przesyłek przez pocztę polską) 
-  terminy załatwiania spraw i skutki ich przekroczenia;
-  przebieg postępowania (w tym wskazówki kiedy należy 
   przeprowadzić rozprawę, i kiedy należy zawiesić postępowanie) ;
-  zakończenie postępowania (ze wskazaniem przykładowych 
  rozstrzygnięć): decyzje (ze wskazaniem przepisów szczególnych);  
    ugoda; postanowienia.

l	Postępowanie odwoławcze (i „zażaleniowe”):
-  wszczęcie postępowania (w tym skutki cofnięcia odwołania 
   i zakaz reformationis in peius);
- zakończenie postępowania – omówienie rozstrzygnięć 
  wydawanych przez organy odwoławcze.

l Postępowanie nadzwyczajne z KPA: wznowienie postępowania; 
   stwierdzenie nieważności decyzji;  uchylenie lub zmiana decyzji.

16. Praktyczne aspekty realizacji inwestycji w zakresie 
      dróg publicznych.
l	Zasady lokalizacji inwestycji na podstawie obowiązujących przepisów 

prawnych: decyzja o warunkach zabudowy; ustaleniu lokalizacji celu pu-
blicznego; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

l	Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
    – decyzja środowiskowa.
l	Geneza specustawy drogowej.
l	Zakres stosowania specustawy drogowej.
l	Podmioty właściwe do wystąpienia z wnioskiem o ZRID oraz organy 

uczestniczące w procedurze.
l	Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.
l	Wniosek inwestora i jego składniki.
l	Czynności organu, badanie wniosku.
l	Projekt budowlany - elementy projektu budowlanego, mapy do celów 

projektowych, uzgodnienia.
l	Zasady ogólne Kpa, specyficzne stosowanie przepisów Kodeksu Postę-

powania Administracyjnego w trybie specustawy drogowej - prowadze-
nie postępowania wyjaśniającego, odwoławczego.

l	Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – treść i warunki 
rozstrzygnięcia, Obligatoryjne elementy decyzji o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej.

l	Skutki decyzji ZRID - skutki lokalizacyjne, prawno budowlane i prawno-
cywilne, wywłaszczenie praw rzeczowych na mocy decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji, problem praw obligacyjnych.

l	Zatwierdzenie podziału nieruchomości decyzją o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji.

l	Natychmiastowa wykonalność decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej - przesłanki.

17. Wymagania przepisów techniczno-budowlanych w zakresie do-
stępności przestrzeni publicznej, obiektów budowlanych i pomiesz-
czeń dla osób z niepełnosprawnościami.
l	Stan w Polsce i na świecie.
l	Uregulowania prawa budowlanego i innych ustaw.
l	Przepisy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 
l	Projekty: Norma europejska; Rozporządzenie dot. warunków dla linii 

metra; Założenia do projektu ustawy antydyskryminacyjnej.

18. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  
      przygotowanie oraz zastosowanie w praktyce.
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19. BHP w budownictwie.
20. Rusztowania na budowie 
     – BHP, projekty, przygotowanie techniczne.

21. Kursy komputerowe dla inżynierów (podstawy obsługi komputera,  
      Internet, poczta, Word) - warsztaty - szkolenie komputerowe.
22. Obsługa programu PHPP do projektowania budynków pasywnych      
     - warsztaty - szkolenie komputerowe.
23.  AutoCAD - warsztaty - szkolenie komputerowe.

 CIECHANÓW
1. Kierownik budowy lub robót budowlanych w procesie budowlanym (pro-

gram szkolenia patrz Warszawa, pkt. 2) – 30.09.2011r.
2. Projektant w procesie budowlanym (program szkolenia patrz Warszawa, 

pkt. 4) – 10.10.2011r.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym (program 

szkolenia patrz Warszawa, pkt. 1) – 15.11.2011r.
4. Bezpieczeństwo i higiena zdrowia podczas wykonywania robót budow-

lanych (BHP).
l	przepisy BHP mające zastosowanie przy opracowaniu planu BIOZ;
l	PIP-organ mający nadzór nad warunkami pracy;
l	postanowienia prawa budowlanego istotne z punktu widzenia 
     problematyki bezpieczeństwo na budowie.

5. Błędy i wady dociepleń - przegląd technologii; najczęściej popełniane 
błędy; wykonawstwo.

6. Domy pasywne  technologia, architektura i budowa domu pasywnego, 
przeciwdziałanie utraty energii.

7. Kosztorysowanie 
    /kosztorys budowlany, inwestorski i ofertowy, stan rynku/.
8. Budownictwo drewniane na północnym Mazowszu: historia- ogólne wia-

domości i stan zachowania - szkolenie połączone z piknikiem.
9. Kurs Auto CAD – warsztaty – szkolenie komputerowe.

OSTROŁĘKA
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym (pro-

gram szkolenia patrz Warszawa, pkt. 1) – 24.10.2011r.
2. Kierownik budowy lub robót budowlanych w procesie budowla-

nym (program szkolenia patrz Warszawa, pkt. 2) – 08.11.2011r. 
3. Projektant w procesie budowlanym (patrz Warszawa, pkt. 4).
4. Prowadzenie procesu budowlanego w świetle przepisów ustawy 

Prawo budowlane.  Komentarze omówienia.
l	Organy administracji budowlanej 

- ogólna informacja o podziale na organy administracji a-b i nadzoru 
budowlanego, kto jest organem I instancji, kto jest organem odwo-
ławczym, jak można wzruszyć ostateczną decyzję, kontrola sądową, 
właściwość miejscowa i rzeczowa organów.

l	Uczestniczy procesu budowlanego 
- ogólne omówienie obowiązków inwestora, projektanta, kierownika 
budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego.

l	Pozwolenie na budowę i zgłoszenie 
- dokumenty potrzebne do wniosków, kiedy organ może odmówić 
wydania pozwolenia, omówienie rodzajów inwestycji wymagających 
zgłoszenia itp.

l	Rozpoczęcie robót 
     - decyzja ostateczna, zawiadomienie właściwych organów.
l	Istotne odstępstwa w trakcie realizacji inwestycji.
l	Odbiór obiektu przez organy nadzoru budowlanego 

(jakie dokumenty trzeba załączyć do pozwolenia na użytkowanie 
oraz zawiadomienia o zakończeniu budowy, uzgodnienia inwestora 
z poszczególnymi inspekcjami w przypadku pozwolenia na użytko-
wanie tj. ochrona środowiska, inspekcja sanitarna, pracy, pożaro-
wa.

l	Kiedy organ może przeprowadzić obowiązkową kontrolę 
przed rozpoczęciem użytkowania (zakres kontroli) i co zrobi jeśli  
w jej trakcie stwierdzi nieprawidłowości (omówienie procedury 
 z art. 50 i 51 Prawa budowlanego).

5. Procedury administracyjne w procesie budowlanym, 
    wybrane zagadnienia z kpa.  Komentarze, omówienia.
l	Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
l	Organy nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowla-

nej.
l	Strony postępowania w Kpa oraz w prawie budowlanym, pełnomocnic-

two, terminy załatwiania spraw, doręczenia.

l	Wszczęcie postępowania administracyjnego, udział stron w postępowa-
niu, postępowanie dowodowe.

l	Zawieszenie postępowania.

l	Decyzje, postanowienia (treść, rygor natychmiastowej wykonalności, 
wstrzymanie wykonania) 

l	Różnice pomiędzy decyzją a tzw. milczącą zgodą organu administracji 
(pozwolenie na budowę, na użytkowanie, zgłoszenie). 

l	Zaskarżanie rozstrzygnięć administracyjnych (odwołania, zażalenia, 
skarga do sądu administracyjnego, postępowania nadzwyczajne, skar-
gi).

l	Organy administracji budowlanej – ogólna informacja o podziale na or-
gany administracji a-b i nadzoru budowlanego, kto jest organem I in-
stancji, kto jest organem odwoławczym, jak można wzruszyć ostateczną 
decyzję, kontrola sądową, właściwość miejscowa i rzeczowa organów.

l	Uczestniczy procesu budowlanego – ogólne omówienie obowiązków in-
westora, projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestor-
skiego. Pozwolenie na budowę i zgłoszenie – dokumenty potrzebne do 
wniosków, kiedy organ może odmówić wydania pozwolenia, omówienie 
rodzajów inwestycji wymagających zgłoszenia itp.

l	Rozpoczęcie robót – decyzja ostateczna, zawiadomienie właściwych 
organów.

l	Istotne odstępstwa w trakcie realizacji inwestycji.
l	Odbiór obiektu przez organy nadzoru budowlanego (jakie dokumenty 

trzeba załączyć do pozwolenia na użytkowanie oraz zawiadomienia o 
zakończeniu budowy, uzgodnienia inwestora z poszczególnymi inspek-
cjami w przypadku pozwolenia na użytkowanie tj. ochrona środowiska, 
inspekcja sanitarna, pracy, pożarowa.

l	Kiedy organ może przeprowadzić obowiązkową kontrolę przed rozpo-
częciem użytkowania (zakres kontroli) i co zrobi jeśli w jej trakcie stwier-
dzi nieprawidłowości (omówienie procedury z art. 50 i 51 Prawa budow-
lanego).

6. Kosztorysowanie robót budowlanych.
lRodzaje kosztorysów; metodologia sporządzania;
lPrzykłady, praktyczne aspekty kosztorysowania;
lKosztorys a ustawa prawo zamówień publicznych.

7. Prawo ochrony środowiska.  POŚ a proces inwestycyjny.  
    Kierunki. Komentarze i omówienia. Natura 2000. 
    Zagadnienia związane z procesem inwestycyjnym.

„SPOTKANIA CZWARTKOWE” 
w BT OSTROŁĘKA:

1. Zamówienia publiczne.  Praktyczne aspekty i powiązania 
    z samodzielnymi funkcjami w budownictwie.
2. BHP w budownictwie, rusztowania na budowie, projekty, 
    przygotowanie techniczne. Ryzyko zawodowe.  
    Podstawa prawna, zakres, postępowanie, przykłady.  BIOZ.
3. Roboty na wysokościach.
4. Roboty ziemne.
5. Zagospodarowanie placu budowy.
6. Europejski system oceny zgodności.
lWstęp. Historia tworzenia wspólnych regulacji i system prawny w UE.   
   Oznaczenia CE dla wyrobów;
lSystem oceny zgodności. Akredytacja.  Obszary;
lOchrona konsumentów. 

7. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Przepisy, wymagania,  
     przykłady. Dyrektywa środki ochrony indywidualnej 89/686/EWG.
8. Podstawowe zagadnienia prawa pracy. Zatrudnianie. Wypadki.
9. Bezpieczna eksploatacja i konserwacji maszyn, urządzeń 
    i budynków.  Procedury, postępowanie.

lDyrektywa wyroby budowlane 89/106/EWG;
lDyrektywy urządzenia ciśnieniowe 97/23/WE 
  oraz proste zbiorniki ciśnieniowe 2009/105/WE;
lDyrektywa maszynowa 2006/42/WE;
lDyrektywa dźwigowa 95/16/WE.

PŁOCK
1. Wykonanie audytu energetycznego za pomocą programu ArCADia  
    TERMO PRO – warsztaty – szkolenie komputerowe – 12.09.2011r.
l	Obliczenia mocy i zapotrzebowania Q i q na podstawie nowych norm;
l	Obliczenia kosztów stałych, zmiennych, abonamentów;
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11. Domy pasywne.
12. Wpływ materiałów na bezpieczeństwo wyrobów budowlanych.
13.  BHP w budownictwie.
14. Dominanty architektoniczne Płocka. Dzieje i ludzie - wykład w ra-
mach  Dnia Budowlanych. 

SIEDLCE
1. Bieżące zmiany w Ustawie o zamówieniach publicznych 
    - 09.09.2011r.
2. Projektant w procesie budowlanym - 25. 10. 2011 r. 
    (program szkolenia patrz Warszawa, pkt. 4).
3. Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w świetle  prawa 

budowlanego – 28.11.2011r. 
    (program szkolenia patrz Warszawa, pkt.3).
4. Kwalifikacje zawodowe w budownictwie wynikające z uprawnień 

budowlanych uzyskanych na podstawie przepisów 
     z 1928 r., 1961,1974,1994 r.   
      Zasady interpretacji zakresu uprawnień, organy właściwe do ich 

określenia/zadania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i innych orga-
nów/na potrzeby postępowania w sprawach o udzielenie zamówień 
publicznych i inne.  Zasady uznawania kwalifikacji w Unii Europejskiej 
obywateli polskich oraz kwalifikacji europejskich w Kraju/weryfikacje/ 
Tytuł Inżyniera Europejskiego. Zasady i tryb przyznawania.

5. Wymagania prawne dla wyrobów budowlanych wprowadzonych 
do obrotu i stosowania przy wykonywaniu prac budowlanych.

6. Intesio - inteligentne rozwiązania Wavin do zagospodarowania 
wód deszczowych.

7. Innowacyjne techniki w systemach kanalizacyjnych.
8. Metody odwadniania dróg (również w terenie nizinnym) oraz zwią-

zane budowle inżynierskie - branża  drogowa i sanitarna.
9. Pozytywna działalność gospodarki wodno-ściekowej w górnym 

odcinku odbiornika naturalnego na przykładzie Oczyszczalni ście-
ków w Siedlcach.

10. Linie izolowane SN i NN komplementarność rozwiązań ENSTO.
11. Osprzęt dla linii kablowych i napowietrznych izolowanych 
      NN i SN – najnowszy osprzęt firmy ENSTO 
      oraz program wspomagający projektowanie.
12. Nowoczesne oświetlenia XXI wieku.
13. Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów opo-

rowych oraz stromych skarp z zastosowaniem geosyntetyków. 
Kryteria i zasady doboru geosyntetyków w zależności od rodzaju 
projektowanej konstrukcji.

14. BHP w budownictwie.

RADOM
1. Kierownik budowy lub robót budowlanych w procesie budowla-

nym – (program szkolenia patrz Warszawa, pkt. 2) – 15.09.2011r.
2. Wykonanie audytu energetycznego za pomocą programu ArCA-

DiaTERMO PRO – (patrz: Płock, pkt. 1) – warsztaty - szkolenie kom-
puterowe – 19.09.2011r. 

3. Projektowanie i budowa elektroenergetycznych linii kablowych 
średniego napięcia – 03.10.2011r.

4. Zmiany w przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie a projektowanie, wykonawstwo i odbiór obiektów bu-
dowlanych – (program szkolenia patrz Płock, pkt. 4) – 13.10.2011r.

5. Dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych 
– 26.10.2011r. 

6. Projektant w procesie budowlanym (program szkolenia patrz War-
szawa, pkt. 4) – 07.11.2011r.

7. Systemy grzewcze Danfoss. Ekonomiczna praca instalacji chłod-
niczej: c.o. cwu; Nowości.

8. Wyroby budowlane.
9. Eurokod 1 - Obciążenie śniegiem i wiatrem. (program szkolenia 

patrz Płock, pkt. 8)
10. Domy pasywne.
11. Wentylacja z odzyskiem ciepła, wentylacja hybrydowa - alternaty-

wa dla wentylacji naturalnej w budynkach mieszkalnych i użytko-
wych. (program szkolenia patrz Warszawa, pkt. 6)

12. BHP w budownictwie.

l	Definiowanie sprawności systemu ogrzewania i obliczenia SPBT pro-
ponowanych termomodernizacji c.o.;

l	Definiowanie sprawności systemu przygotowania ciepłej wody i obli-
czenia SPBT proponowanych termomodernizacji cwu;

l	Obliczanie grubości docieplenia ścian, stropów, stropodachów i wyli-
czanie SPBT;

l	Wymiana stolarki okiennej i zmiana rodzaju wentylacji;
l	Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjne-

go;
l	Raport rtf i wyniki;
l	Wykonanie Świadectwa charakterystyki energetycznej po moderniza-

cji.

2. Kierownik Budowy lub robót w procesie budowlanym 
    (program szkolenia patrz Warszawa, pkt. 2) – 29.09.2011r.
3. Projektowanie i budowa elektroenergetycznych linii kablowych 

średniego napięcia – 27.10.2011r.
4. Zmiany w przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie a projektowanie, wykonawstwo 

    i odbiór obiektów budowlanych – 03.11.2011r.
Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w przepisach z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej wprowadzone w 2009 oraz 2010 roku :
l	Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z 

dnia 7 czerwca  2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej bu-
dynków, innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  (Dz.U.  z  2010 
r. Nr 109,  poz. 719).

l	Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.  z 2009 r.  Nr 124, poz. 1030 ).

l	Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowla-
nego pod   względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U.  z  2003 
r.  Nr 121, poz.1137 ; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 119,   poz. 998). oraz 
zmiany

l	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. 
z 2003 r. Nr 33, poz. 270, Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, Dz. U.  
z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461, Dz. U.  
z 2010 r. Nr 239, poz. 1597).

l	Omówiony zostanie także wpływ tych zmian na projektowanie, wy-
konawstwo i odbiory obiektów w zakresie przepisów przeciwpożaro-
wych.

5. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych n.n.             
      -  07.11.2011r.
6. Projektant w procesie budowlanym 
    (program szkolenia patrz Warszawa, pkt. 4) - 14.11.2011r.
7. Instalacje elektryczne w strefach zagrożenia wybuchem 
    – 05.12.2011r.
8. Eurokod 1 - Obciążenie śniegiem i wiatrem. 
l	Obciążenie według normy śniegowej PN- EN 1991-1-3:2005:

- Pomiary pokrywy śnieżnej oraz wyznaczanie charakterystycznych  
  obciążeń śniegiem;
- Porównanie norm obciążenia śniegiem wg PN-80/B-012010, 
  PN-80/B-012010/Az1 oraz PN- EN 1991-1-3:2005;
- Współczynnik ekspozycji i współczynnik termiczny budowli;
- Współczynniki kształtu dachu według EN-PN 1991-1-3:2005; 
- Wyjątkowe obciążenia śniegiem gruntu i dachów zaspami 
   śnieżnymi; 
- Analiza awarii spowodowanych obciążeniem śniegiem. 

l	Obciążenie według normy wiatrowej PN- EN 1991-1-4:
- Wprowadzenie – wiatr, jako zjawisko meteorologiczne, 
   struktura wiatru; 
- Podstawowe modele obliczeniowe obciążenia budowli wiatrem; 
- Pomiary i probabilistyczna ocena obciążenia wiatrem; 
- Odwzorowanie oddziaływania wiatru na budowle; 
- Prędkość i ciśnienie prędkości wiatru; 
- Ciśnienie wiatru na powierzchnie i siły oddziaływania wiatru; 
- Współczynnik konstrukcyjny cscd;
- Współczynniki ciśnienia oraz siły budynków i wiat.

9. Wentylacja z odzyskiem ciepła, wentylacja hybrydowa 
    - alternatywa dla wentylacji naturalnej w budynkach mieszkalnych     
    i użytkowych (program szkolenia patrz Warszawa, pkt. 6).
10. Systemy grzewcze Danfoss. Ekonomiczna praca instalacji 
      chłodniczej: c.o., cwu. Nowości.
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